
ZÁPIS
z valné hromady členů PHC ČR, o.s.

místo konání: Hořice u Brna
datum konání: 28. února 2009
přítomných: 26 členů, omluvili se 3

1) vyhlášení šampiónů PHC ČR za rok 2008 (René Gabriel)
Reining senior AA open Adam Vlček King Leos Montana 9
Reining junior AA open Antonín Solanský Chic Power Stroke 9
Western Pleasure Senior AA open Poláčková Petra Smiling Duckle 21
Western Pleasure Junior AA open Lucie Hudcová Smiling Sunny Day 5
Trail AA open Poláčková Petra Smiling Duckle 13
Western Riding AA open Gabriel René Skips Diablo Bar 1

Novotný J. Alexis Stinger 1
Vlček Adam King Leos Montana 1
Zajac Tomáš Valentynka 1

Superhorse AA open Novotný J. Alexis Stinger 3
Western Horsemanship AA open Poláčková Petra Smiling Duckle 17
Freestyle reining AA open Adam Vlček King Leos Montana 3
Barrel racing AA open Lišková Zuzana FF Norfleets Touch 3
Pole bending AA open Čechová Petra Nobody Is Perfect 1
Reining Amateur AA Vlček Adam King Leos Montana 29
Horsemanship Amateur AA Nesňalová Pavla Hobo Magic 3
Showmanship at Halter Amatuer Žáková Petra Pepyiebajet 1
Western pleasure youth Slavíková Blanka Wayeken Peppy 14
Horsemanship youth Burdíková Lucie Smiling Sunny Day 10
Showmanship youth Žáková Veronika Pepyiejebajet 4

Titul Champion of Champions získal za zisk 51 WRC bodů Smiling Duckle a Petra Poláčková.

Vyhlášení All Around Champion 2008 Czech Paint Horse Show
Jiří Jedlička a Pep A Chief- 9 bodů APHA
(Na dalších místech Gentle Dun It King  - Jiří Orság (7 bodů), Chic Power Stroke - S. Krčmářová, Smart 
QTS Magic - L. Lajpríková (SK) (6 bodů).
Šampióni obdrželi za své výkony plakety klubu, All Around Champ. a Champion o Champ. pak věcné 
ceny.
Poděkování i za reprezentaci těm, kdo startovali na ME v Kreuthu: klisna Smart Lucky Mels se za rok 
2008 stala 4. nejlepším SPB Paintem Evropy, hřebec Cat Prints mistrem Evropy v cuttingu.

2) účetní uzávěrka 2008 (M. Cetkovská)

Poč. stav financí klubu k 1.1.2008 : 53 897,- Kč
Kon. Stav financí klubu k 31.12.2008: 60 894,- Kč

Show: příjmy: 48 500,- Kč; výdaje: 69 473,- Kč, rozdíl: - 20 473,- Kč (doplatek klubu)

3) zhodnocení sezóny 2008 (S. Lečíková)
- Paint Show: počet startů 201, počet koní 51 (pokles oproti 2007, kdy bylo 211, 59 koní), nabídnuto více 
tříd – barely bez odezvy, mládež SPB obsazeno. Ve třídách open vypláceny peněžní ceny, ostatní pokryto 
především z věcných darů,  které  poskytli  většinou  sami  členové klubu,  dále  partner  klubu  Walker´s 
Western  a  klub.  Fotopozadí  pro  reprezentqtivní  foto  z show  poskytl  Rega  ranch.  Detaily  v článku 
v Jezdectví 12/2008.
- Paint Trail Ride: vydařená akce prezentovaná dokonce v APHA Connection. Dostatek koní, krásný terén 
a skvělé zázemí, které poskytl ranč Na vyhlídce (A. Machů). Účastnilo se 7 členů klubu.
- prezentace na výstavách. Lysá n.L. (L. Šnáblová), Pardubice, Přerov ( v rámci Světové výstavy plemene 
Charolais, Poláčkovi). Bohužel scházejí bližší informace o průběhu, do budoucna by měl klub tyto akce 
více sledovat a podporovat, snad i lépe obsadit. Celkově zůstává propagace klubu oblastí, kterou je třeba 
vylepšít.
- program PAC: přihlášen u APHA (WRC, NRHA-Czech), ale není zpětná kontrola, kolik jezdců se zapojilo. 
Jsou  hlášeny  problémy při  zapisování  výsledků  kvůli  anglickým formulářům (  návrh:  pro  tyto  účely 
vytvořit na stránky český překlad)
- publikace American Paint Horse: odborný materiál o plemeni určený k propagaci i pro praktické použití 
chovatelům, cena 150,- Kč, k objednaní u klubu nebo Walker´s Western.



- Řád ochrany zvířat: nově vytvořený a schválený MZe, klub tak má konečně vlastní verzi – je nezbytný 
pro  pořádání  všech  akcí  a  závodů.  Jedná  se  o  kompromis  mezi  požadavky  odd.  ochrany  zvířat  a 
praktickými  potřebami klubu,  ale  je  závazný pro všechny a dodržování  bude kontrolováno.  Účastníci 
obdrželi celý výtisk, ostatní mohou objednat u klubu nebo přečíst na web stránkách klubu.
- služby pro členy: vyřizování papírů v USA, převody peněz a další služby se rozběhly plynule, včas a 
jejich objem dosáhl 100 000,- Kč – poděkování M. Cetkovské.
- mínusy: nepodařilo se dotáhnout realizaci kalendáře 2009; koncentrace aktivit na Moravě budí dojem, 
že jde jen o lokální klub; nepodařilo se sehnat „velkého“ sponzora.

4) Volby
(ustanovena volební komise ve složení K. Gabrielová, R. Křenková, P. Poláčková)
Návrhy na obsazení pozic v prezídiu: žádné
Hlasování pro stávající prezídium: Silvie Lečíková – prezident (pro 25, zdržel se 1, proti 0), Viceprezident 
pro sport – René Gabriel – pro 25, zdržel se 1, proti 0), sekretář-hospodář (pro 25, zdržel se 1, proti 0).

5) Členské poplatky (M. Cetkovská)
Stávající  systém je nepřehledný a nevyhovující,  řada lidí zaplatí členství těsně před show a klub pak 
nedisponuje penězi tehdy, kdy je potřebuje. Ani výše příspěvku neodpovídá potřebám a oproti ostatním 
podobným organizacím je výrazně nižší. 
Návrh: změna platnosti členství na dobu vždy od 1.1. do 31.12. s tím, že splatnost je do 31.března (letos 
vzhledem k zavádění systému posunuto na 30.4.). Po tomto datu navýšení o 50%.
Roční členství: 400,-; tříleté: 1000,-; pětileté 1800,- ; life 4000,-, junior roční 200,-.
Zavedení vstupního poplatku pro nové členy, resp. pro členy, kteří přeruší členství: 400,- Kč (200,- pro 
mládež). 
(hlasování: pro 26, zdržel se 0, proti 0)
Návrh: sleva 50% pro členy klubu na služby poskytované klubem ( tj. přepisy, registrace, uchovnění 
hřebců, DNA atd.). Příklad: transfer: člen 150,-/nečlen 300,-; registrace A1/1 100,-/200,-; registrace 
plem. hřebce 750,-/ 1500,-. Na poskytnutí slevy mají nárok jen členové s platným členstvím.
(hlasování: pro 26, zdržel se 0, proti 0)
Návrh: zproštění členů prezídia od členských poplatků po dobu výkonu funkce s ohledem na cestovní, 
telefonické aj. výdaje s funkcí spojenými)
(hlasování: pro 26, zdržel se 0, proti 0)

6) diskuze
- Trail Ride 2009: opět ranč Na Vyhlídce u Zlína (přihláška přiložena), otevřeno pro všechny, i nečleny 
klubu, i koně ostatních plemen. Letos sobota 16. května, všechny srdečně zveme. Pokud by někdo chtěl 
uspořádat podobnou akci u sebe, klub to jen vítá a podpoří (minimální počet účastníků je podle pravidel 
25).
- Paint Show: s ohledem na členy v Čechách výhledově nutnost přesunout show i do Čech, limituje nás 
nedostatek vhodných areálů buď svou kapacitou nebo svými finančními požadavky. Letos show 5-6. září 
v Koryčanech, ale pro 2010 bude prezídium hledat jiné řešení. Rozhodčí: v jednání je opět Butch Carse, 
USA, ale zatím nic definitivního.
- chystaný veletrh dobytka v Brně na Výstavišti – případné možnosti prezentace Paintů prověří R. Poláček
-  prezentace  klubu  v Lysé  n.L  –  L.  Šnáblová  žádá  o  větší  podporu  a  propagační  materiály,  zájem 
veřejnosti o plemeno je značný a není co nabídnout Klub se bude snažit vydat aspoň vlastní letáčky 
s informacemi o koních/ klubu. 
- nové webové stránky klubu: ve výstavbě, zdarma zpracovává V. Vránová
- velký zájem o kliniku nebo veřejný trénink v sev. Čechách (L. Šnáblová) – K. Gabrielová nabízí možnost 
uspořádání. Faktem je, že před akcí je obvykle zájemců spousta, ale na vlastní akci skoro nikdo (viz 
klinika H. Keuchela, která musela být zrušena ...)
- M. Julinová nabízí areál ranče pro pořádání klinik, veřejných tréninků aj. a výpomoc při show.
- hledání možnosti jak oslovit i ty, kdo painty nevlastní – možnost uspořádání zájezdu do Krethu apod.

Zde byla valná hromada klubu oficiálně ukončena, debata jako obvykle pokračovala i nadále. Poděkování 
patří  všem,  kdo  nelitovali  času  a  výdajů  a  akce  se  zúčastnili,  stejně  tak  manželům Polákovým za 
poskytnutí prostor i nasycení všech přítomných.

Připomínáme, že pokud budete chtít uhradit členské poplatky, pak číslo účtu je u ČSOB 382445733/ 
0300.
Pokud jste se valné hromady nezúčastnili, a přesto se chcete k práci klubu vyjádřit, pak své 
názory adresujte na PHC ČR, Palackého 133, 76502  Otrokovice, resp. osobně kterémukoli 
z členů  prezídia,  popřípadě  elektronicky  na  jejich  emaily  uvedené  na  www.czpha.cz,  resp. 
www.painthorseclub.estrany.cz 

http://www.painthorseclub.estrany.cz/
http://www.czpha.cz/

